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Casuïstiek

Acute suikerbuik
Pim Keurlings, Jacqueline van der Louw, Richard Schol

Bij acute buikpijn is het belangrijk de differentiaaldiagno-
se breed te houden, vooral als de patiënt een kind is. De 
buikpijn kan ook heel goed een extra-abdominale oorzaak 
hebben, zoals diabetische ketoacidose. De klassieke symp-
tomen van diabetische ketoacidose zijn polyurie, polydipsie 
en versnelde ademhaling, maar soms staan abdominale ver-
schijnselen op de voorgrond zoals braken, buikpijn en pijn 
bij palpatie. Een vingerprik voor glucose of een urinedip-
stick voor ketonen en glucose bieden in de spreekkamer 
snel informatie.

BESCHOUWING
Iedere huisarts ziet weleens een patiënt met diabetische keto
acidose (DKA). Meestal is het een acute ontregeling van een 
bekende diabetes mellitus type 1, maar bij 30% is het de eerste 
presentatie van die aandoening.13 De klassieke symptomen 
van een DKA zijn polyurie, polydipsie, dehydratie, gewichts
verlies en snelle ademhaling (‘kussmaulademhaling’), maar de 
casus laat treffend zien dat ook buikklachten op de voorgrond 
kunnen staan. Beardwood beschreef deze al in 1935: buikpijn, 
misselijkheid, braken en pijnlijke palpatie bij onderzoek.4 Min
stens één op de vijf patiënten met een DKA ervaart in enige 
mate buikpijn, kinderen meer nog dan volwassenen.5 De buik
pijn is meestal gegeneraliseerd of wordt in epigastrio gevoeld. 
In de literatuur is er een duidelijk verband tussen de buikpijn 

en de ernst van de DKA,6 maar er is geen consensus over de 
pathofysiologie. Mogelijke verklaringen zijn spasmen van het 
maagdarmkanaal, maagdilatatie, ileus of leververgroting.4

De casus illustreert dat de differentiaaldiagnose bij acute 
buikpijn zeer breed is, vooral bij kinderen. De huisarts moet 
ook extraabdominale oorzaken in overweging nemen, zoals 
otitis of pneumonie, henochschönleinvasculitis, hemolytisch 
uremisch syndroom en DKA.7 De incidentie van DKA bij 
patiënten met acute buikpijn is echter laag (< 1%).8 Het is dus 
de kunst om de juiste signalen te herkennen. In de casus zou
den dat bijvoorbeeld de milde neurologische verschijnselen 
in bewustzijn en gedrag hebben kunnen zijn, net als de snelle 
vermagering. Ook een belangrijke aanwijzing was dat braken 
en buikpijn niet gepaard gingen met diarree of koorts. In de 
spreekkamer bieden vervolgens een vingerprik voor glucose of 
een urinedipstick voor ketonen en glucose snel meer informa
tie. Belangrijk is wel zich te realiseren dat een ‘acute buik’ niet 
alleen een gevolg, maar ook een oorzaak van DKA kan zijn. 
Bij 7% van de patiënten met DKA blijkt de oorzaak van de 
ontregeling gelegen te zijn in een gastrointestinaal ziekte
beeld zoals pancreatitis.5 Buikpijn die louter het gevolg is van 
DKA zal in het algemeen enkele uren nadat de dehydratie en 
hyperglykemie behandeld zijn afnemen. Als de verschijnselen 
voortduren, moet daarom naar een andere oorzaak worden 
gezocht.5 

■

EEN 10-JARIGE JONGEN MET BUIKPIJN
Een 10-jarige jongen met blanco voorgeschiedenis heeft sinds vier da-
gen hevige progressieve buikpijn. Hij eet nauwelijks, heeft enkele keren 
gebraakt en is de afgelopen dagen vier kilo afgevallen. Er is geen koorts 
en het ontlastingspatroon is normaal. De huisarts ziet een huilende, 
kromlopende jongen die zijn handen op zijn buik houdt. De lichaams-
temperatuur is 36,7 °C. Over de buik hoort de huisarts levendige 
peristaltiek. Alle kwadranten zijn drukpijnlijk, met de rechteronderbuik 
als punctum maximum. Er is geen loslaatpijn en de buik is soepel. De 
huisarts besluit de jongen in te sturen met de waarschijnlijkheidsdiag-
nose ‘acute appendicitis’.
Op de SEH maakt de jongen inmiddels een wat suffe indruk, maar hij 
slaat en schopt om zich heen als hij wordt onderzocht. Bloedonderzoek 
toont een normaal leukocytenaantal en CRP. De kinderarts wordt in con-
sult geroepen. Extra bloedonderzoek brengt sterk verhoogde concentra-
ties glucose (43,6 mmol/l (normaal 3,5 tot 5,6 mmol/l)) en ketonen (5,2 
mmol/l (normaal < 1,0 mmol/l]) aan het licht. Er blijkt sprake van (milde) 
diabetische ketoacidose bij een nieuwe diabetes mellitus type 1. Na een 
behandeling met insuline verdwijnt de buikpijn dezelfde dag nog als 
sneeuw voor de zon. Achteraf vertelt moeder dat de jongen eigenlijk ook 
meer dronk en plaste dan normaal. Toch was dit niet zoveel geweest dat 
het haar had gealarmeerd.

Bij acute buikpijn moet de huisarts ook extra-abdominale oorzaken in 
overweging nemen. Foto: iStock
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